Penguatan UMKM sebagai Penggerak Pemulihan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia
terhindar dari resesi ekonomi. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kuartal
ketiga 2020 merupakan momentum penting sekaligus menantang untuk memulihkan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, pada semester II 2020 ini optimaliasi belanja pemerintah menjadi kunci utamanya.
Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh pada 2020 berada dalam
zona positif. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan
ekonomi nasional.
Melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro. kecil, dan
menengah lewat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bagi usaha mikro, pemerintah antara
lain memberikan hibah bagi usaha pemula, serta menambah dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana
Bergulir) Koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Pemerintah
juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan
pendanaan bagi UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memberikan keringanan
pembayaran pinjaman bagi UMKM.
Diperlukan peningkatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, institusi
perbankan, fintech, marketplace dan seluruh pelaku usaha untuk dapat menyiapkan UMKM agar dapat
bersaing di pasar domestik dan pasar global di masa pandemi ini. Sebagai salah satu contoh platform
digital Gojek resmi menggandeng berbagai pihak termasuk pemerintah untuk memberikan solusi
mendukung UMKM agar naik kelas melalui inisiatifnya yaitu #MelajuBersamaGojek. Co-CEO Gojek Andre
Soelistyo mengatakan inisiatif ini merupakan upaya ekosistem Gojek membantu UMKM agar lebih
mudah menerapkan digitalisasi pada setiap langkah operasional bisnis sehari-hari, mulai dari
pemasaran. pemesanan (pemrosesan order), pembayaran, pengiriman hingga administrasi.
Dengan bergabungnya para pelaku UMKM kedalam platform digital diharapkan pelaku UMKM dapat
menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan
inovasi produk sehingga produk dapat di kenal. UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan
ekonomi nasional bagi usaha mikro, kecil dan menengah

Sumber:
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Warta Kota

